
TAMMISAARI-POHJAN KALATALOUSALUE           

 
 

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2020–2021  
 
 

1. Yleistä 
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu saaristovedet Hangon kaupungin 
rajalta lännessä, Inkoon kunnan rajalle idässä ja pohjoisessa Pohjanpitäjän lahden pohjoisrannalle. 
Kalastusalueeseen kuuluvat sen lisäksi seuraavat järvialueet: Raaseporin joki, Mustionjoki Åkerforsen koskesta 
joen suulle, Fiskarsin joki, osa Määrjärvestä ja Seljänalaisesta, Simijärvi, Degersjö, Kullasjö, Grabbskog Storträsk, 
osa Brukträsketin vesistöstä, Marsjön, Källträsk sekä Högbensjönin ja Läppträsketin länsiosat. 

Kalatalousalueen tehtävänä on kehittää alueensa kalataloutta ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään 
kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia ja hankkia nimiinsä tai käyttöönsä 
omaisuutta.  

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. 
Jäsenyys on automaattinen ja sitä ei voida valita tai poistaa. Kalatalousalueen toimielimenä on yleiskokous, 
hallitus ja toiminnanjohtaja. 

 
2. Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Kalatalousalueen tehtävänä on laatia alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Hallitus nimesi Länsi-Uudenmaan Vesi- 
ja ympäristö ry:n (LUVY) tekemään työn, yhteyshenkilö LUVY:ssä on Jaana Pönni. Työtä ohjaa kalatalousalueen 
hallitus ja toiminnanjohtaja. 
 
Suunnitelman tulee turvata:  

 kestävä ja monipuolinen tuotto 

 alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen käyttö 

 kalavarojen biologinen monimuotoisuus 

 sekä edistää kaupallisen kalastuksen ja vapaa-ajan kalastuksen toimintamahdollisuudet  
  
Kalatalousalue ja vesialueenomistajat vastaavat suunnitelman täytäntöönpanemisesta siltä osin, kun se heitä 
koskee ja viranomaisten tulee ottaa huomioon yleiset suuntaviivat kalavarojen käytön ja hoidon osalta, jotka ovat 
mainittu suunnitelmassa. 

Asiaosaisia ja siitä kiinnostuneita tulee kuulla työn aikana. Suunnitelma esitellään ja siitä keskustellaan 
kokouksessa huhtikuussa. Kokouksen jälkeen voi kääntyä LUVY:n puoleen kommenttien kanssa. 
Suunnitelmaehdotus laitetaan kalatalousalueen kotisivuille. Kalatalousalueen jäsenet hyväksyvät suunnitelman 
ylimääräisessä kokouksessa syksyllä. Työn aikana on myös Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja 
alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä mukana. Kalatalousaluetta edustaa kalatalouden yhteistyöryhmässä 
varapuheenjohtaja Henrik Lundberg, varajäsenenä olevan puheenjohtajan Tomas Gripenbergin kanssa. 

Suunnitelma tulee jättää viimeistään 31.12.2020 ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. 

ELY-keskus hyväksyy suunnitelman, kun se  

 täyttää kalastuslain vaatimukset  

 on yhdenmukainen valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien kanssa eikä estä niiden 
täytäntöönpanoa  

 on yhdenmukainen lähellä olevien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kanssa  

 on käsitelty alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä  
 
Mikäli joku näistä kohdista ei täyty, lähettää ELY-keskus suunnitelman takaisin kalatalousalueelle uudelleen 
käsiteltäväksi. 
Kalatalousalue hakee vuonna 2020 10 000 € erityistukea ELY-keskukselta suunnitelman laatimiseen. Vuonna 2019 
myönnettiin kalatalousalueelle 10 000 euroa. Suunnitelman on arvioitu maksavat 39 600 €, sisältäen 
konsultinpalkkion sekä hallituksen ja toiminnanjohtajan työn. 
 
3. Kalastuksenhoitotoimet 
Kalatalousalue on edustettuna Freshabit ohjausryhmässä, koska kalastusalue osallistui Billnäsin kalaportaiden 
rakentamiseen 50 000 €. Kalatalousalue seuraa aktiivisesti kalaportaiden rakentamista Mustijokeen ja 
toimenpiteitä, mitä suunnitellaan tulevaisuuteen.  
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Kalatalousalue seuraa hylje- ja merimetsoproblematiikkaa sekä alueensa vedenlaatua ja voi osallistua hankkeisiin, 
jota koskevat näitä asioita. Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöjaosto on perustanut alueellisen 
merimetsotyöryhmän, Tammisaari-Pohjan kalatalousaluetta edustaa ryhmässä varapuheenjohtaja Henrik 
Lundberg. 
Kalatalousalueen tarkoituksena on vuosittain istuttaa kalaa kalatalousalueen alueelle. Meritaimen smoltit ja 
saaristosiiat istutetaan Baggösta, joka sijaitsee pitkällä ulkosaaristossa ja josta kalat voivat levittäytyä sopiville 
elinalueille. Predium on näille lajeille vaihtoehtoisena istutuspaikkana. Ankeriasta voidaan istuttaa Pohjanlahteen 
tai Raaseporinjoen suulla sijaitseviin fladoihin. Järvisiikaa voidaan istuttaa alueen järviin neuvoteltuaan ensin 
esimerkiksi Fiskarsin kalastusyhdistyksen kanssa. Muut lajit, jotka voivat tulla kyseeseen, ovat hauki, made ja 
kuha. Myöhemmin voi tulla ajankohtaiseksi istuttaa myös taimenta ja vaellussiikaa Pohjanlahden pohjoisiin osiin 
tai Mustijokeen ja Fiskarsinjokeen.  

Kalatalousalue seuraa kuka velvoiteistutuksia suorittaa alueella ja antaa tarvittaessa lausunnon ELY-keskukselle 
tulevista istutuslajeista ja paikoista. Istutukset esitellään vuosikertomuksessa.  
 
Hallitus ehdottaa seuraavia kalaistutuksia vuonna 2020 

Laji Summa/määrä Ikä Istutuspaikka/-alue Tilattu 

Saaristosiika 
(Bengtsår) 

7 000 € 1-kesäinen Meri, Baggö el. Predium Tunturisiika 

Ankerias 2 000 kpl €.  Pohjanlahti Nylands Fiskarförbund 

Siika, järvi 4 000 € 1-kesäinen sisävedet 
Uudenmaan 
kalatalousyhteisöjen 
liitto 

Meritaimen 4 000 € 2-vuotias Meri, Baggö el. Predium 
Suomenlahden 
meritaimenkomitea 

Kuha 5 000 € 1-kesäinen Pohjanlahti Nylands Fiskarförbund 
 
Istutukset vuonna 2021 tulee olemaan samaa kokoluokkaa ja samoja lajeja, edellyttäen ettei myöhemmin ilmene 
tietoa, joka johtaa muuhun. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee nimetä lajit ja kannat, joita saa istuttaa 
kalatalousalueen alueelle ilman poikkeusluvan hakemista ELY-keskuksesta. Tämä koskee kaikkia, jotka istuttavat. 
 
4. Saariston toimenpiteet 
Kalatalousalue hoitaa rahastoa, jonka on perustanut Tammisaari-Snappertunan kalastusalue sen aikaisten 
kalastusalueen rajojen sisäpuolella olevan saariston hyödyksi ja saaristonväestölle. Hallitus voi, kun löytyy sopiva 
tarkoitus myöntää varoja rahaston pääomasta tai koroista. Hallitus mielellään keskustelee saaristonväestön 
kanssa siitä, mitkä sopivat tarkoitukset voisivat olla. Esimerkiksi varoja voidaan käyttää kutualueiden 
kunnostamiseen, rannikkoalueen hautomoihin tai kalasatamiin. Pääoma 1.1.2020 on 77 903,943 €. Rahaston 
raportti sisällytetään vuosittain toimintakertomukseen.  
 
5. Valvonta 
Kalatalousalueella on oma vene, jolla suoritetaan valvontaa. Vene, TG-5900 Suzuki F 70 moottorilla, on ostettu 
uutena vuonna 2010. Kalatalousalueella on 5 valtuutettua valvojaa. Ken Thilmanilla on toimeksiantosopimus 
kalatalousalueen kanssa valvonnasta ensisijaisesti eteläisistä alueista apunaan kalatalousalueen vene. Charlotta 
Bruncrona on palkkatyöntekijänä ja valvoo ensisijaisesti Pohjanlahtea omalla veneellä. Talkoovalvojina toimii 
lisäksi Henrik Lundberg, Björn Lindholm ja Kenneth Westerholm. Kalatalousalue on avoin nimeämään muutaman 
kalastuksenvalvojan, lähinnä sellaisia, jotka toimivat vapaaehtoisesti. Seppo Siltala valvoo toimeksiantona 
Fiskarsin yhtiön vesialueella. Kalatalousalue ottaa mielellään vastaan vesialueenomistajien omien valvojien 
tietoja, jotta voitaisiin kehittää yhteistyötä. 

Sen lisäksi, että valvotaan kalastajien sekä vapaa-ajankalastajien, kotitarvekalastajien että ammattikalastajien ja 
kalastusoppaiden sääntöjen noudattamista, kuuluu kalastuksenvalvojien tehtäviin tiedottaa paikallisista ja 
valtakunnallisista määräyksistä. Erityistä tarkkaavaisuutta lisätään kuhan pyyntimittoihin, kalastuskieltoalueisiin ja 
alueisiin, joilla on kova kalastuspaine. Kalatalousalue on varannut budjetista kalastuksenvalvontaan vuodelle 2020 
18 000 euroa ja tarkoituksena on suorittaa ainakin 200 tuntia valvontaa mukaan lukien siihen kuuluvan työn. 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue selvittää, mikäli Länsi-Uudenmaan kalatalousalue, kuten Länsi-Uudenmaan 
kalastusalue, haluaa ostaa kalastuksenvalvontapalvelua vesialueille Hermansööstä itään Mulanin länsipuolelle.  
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Silloin kuin järjestetään koulutustilaisuuksia kalastuksenvalvojille, osallistuu Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen 
valvojat ja toiminnanjohtaja edellyttäen, että se sopii aikatauluihin. Kalatalousalue pyrkii laajentamaan 
yhteistyötä vesienomistajien, muiden kalatalousalueiden, rajavartioston, Metsähallituksen, ELY-keskuksen, 
poliisin ja tullilaitoksien kanssa. 
 
6. Edunvalvonta ja edustus 
Yksi kalatalousalueen tärkeimmistä tehtävistä on edunvalvonta, antaa lausuntoja asioista, jotka koskevat 
kalastusta, vesiympäristöä ja vesienomistajuutta. Toiminnanjohtaja kirjoittaa ehdotuksen lausunnoksi, jonka 
hallitus käsittelee ja hyväksyy.  
Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa, kun kalatalousalue tarvitsee virallisen edustajan, edustaa Tammisaaren-
Pohjan kalatalousaluetta, mikäli muuta ei päätetä, ensisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti varapuheenjohtaja ja 
kolmanneksi toiminnanjohtaja. 
 
7. Vesialueenomistajarekisteri (Kalpa) ja kalastuskorvauksien jakaminen 
Maa- ja metsätalousministeriö on rakentanut sähköisen palvelun kalatalousalueille. Palvelua, jota kutsutaan 
Kalpaksi (kalatalousalueille palvelu), käytetään muun muassa omistajakorvauksien jakamiseen ja kokouksiin 
osallistuneiden listaamiseen. Vastuu palvelusta on ministeriöllä. 

Kalatalousalueiden toiminnanjohtaja saa käyttöoikeuden palveluun, jossa on muun muassa tiedot 
vesikiinteistöistä ja omistajien nimistä sekä yhteystiedoista. Kiinteistöjen ja omistajien tiedot päivitetään päivittäin 
kiinteistötietorekisteristä. Toiminnanjohtaja lisää tietoja muun muassa sopimuksista, valtakirjoista, tilinumeroista 
ja yhteyshenkilöistä. Palvelu on ilmainen kalatalousalueille. Joitakin osia palvelusta on ollut toiminnassa vuoden 
2019 talvesta ja toiveissa on, että palvelun kompastuskivet saadaan poistettua kevättalven 2020 aikana, jotta sitä 
voitaisiin käyttää myös kevään/kesän 2020 korvausten jakamiseen. 

Kalatalousalue päättää keväällä 2020 kokouksessa periaatteista, kuinka korvaukset, jotka liittyvät kalastukseen 
vuonna 2019 tullaan jakamaan. Korvaus perustuu yleiskalastusoikeuksien käyttöön kalavesillä sekä 
kalastusopastoimintaan. Yleiseksi kalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus: heittokalastus tai vetouistelu 
yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla. Maksuun menevät korvaukset vuodelta 2018 ja 2019, koska vuoden 2018 
korvauksia ei ole voitu jakaa tai maksaa vuonna 2019. 

Korvaukset, jotka perustuvat kalastukseen vuonna 2016 tai myöhemmin - joista kalatalousalue ja omistajat eivät 
ole sopineet ja jotka ylittävät 50 € omistajaa kohden – vanhentuvat kolmen vuoden päästä siitä vuodesta, kun 
kalastus-/kalatalousalue on antanut päätöksen kovauksista. Tämän jälkeen vanhentuneet korvausvaatimukset 
lankeavat kalatalousalueelle käytettäväksi kalaveden kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen, 
ohjaukseen ja kehittämiseen sekä kalastuksenvalvontaan kuluviin kustannuksiin. 

Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni vesialueenomistaja sopii korvauksista kalatalousalueen kanssa ja 
mielellään jättäisivät varat kalatalousalueen käytettäväksi esimerkiksi kalastuksenvalvontaan tai istutuksiin. Mikäli 
vesialueenomistaja haluaa nostaa korvauksensa, on omistajalla lain mukainen velvollisuus ilmoittaa seuraavat 
tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle: Osakaskunnan tai omistajan nimi, osoite, 
kiinteistötunnukset ja tilinumero. Kun kyseessä on yhteinen vesialue, vaatii kalatalousalue lisäksi valtakirjan, josta 
ilmenee kuka hoitaa asioita ja kuka on epäselvissä tapauksissa tilivelvollinen. 

 
8. Toiminnanjohtaja 
Toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa Tmi Gabi Lindholm sopimuksen mukaisesti, sopimus on voimassa 1.5.2019-
30.4.2021. Toiminnanjohtaja hoitaa ensisijaisesti kalatalousalueen edunvalvontaa, sisäistä ja ulkoista 
tiedottamista, toimii kokouksissa sihteerinä ja esittelijänä sekä hoitaa hallinto- ja taloustehtäviä. Tehtävää hoitaa 
Gabriella Lindholm hallituksen valvonnan alaisena. 
 
9. Yhteistyö ja viestintä   
Tammisaari-Pohjan kalatalousalue työskentelee yhdessä Uudenmaan rannikon kalatalousalueiden kanssa ja pyrkii 
yhteistyöhön myös viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa kalatalouselinkeinon ja 
vesiensuojelualueiden asioissa. Muun muassa kalatalousalue osallistuu omalla edustajalla tai usean 
kalatalousalueen yhteisellä edustajalla kolmeen yhteistyöryhmään, jotka kutsuvat koolle ELY-keskus. Edellä 
mainitun lisäksi Vesi- ja merenhoidonhallintoryhmässä edustaa toiminnanjohtaja yhteisenä edustajana. 
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Kalatalousalue ottaa käyttöön vuonna 2020 kotisivut www.ekenas-pojofiskeriomrade.fi. Kotisivuilta löytyy muun 
muassa kartta kalatalousalueen nykyisistä kalastusrajoituksista, tiedot kokouksista ja käyttö- ja hoitosuunnitelma. 
Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu löytyy Raaseporin kaupungin ilmoitustaulun yhteydessä. 
Kalatalousalueen viestintävastaavana ovat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 

Hallitus, mukaan lukien varajäsenet ja toiminnanjohtaja, osallistuvat koulutus- ja yhteistyötilaisuuksiin, jotka 
koskevat kalatalousaluetta. 

 
10. Rahoitus ja hallinto 
Kalatalousalue rahoittaa toimintaansa Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen toiminta-avustuksen ja 
edistämismäärärahojen avulla, talletuksilla, jotka ovat olleet talletettuna Aluehallintovirastoon 10 vuoden ajan, 
kalastuskorvauksilla, jotka 50 €:n säännön mukaisesti jäävät kalatalousalueelle, korkorahastoilla, 
vesialueenomistajien lahjoittamilla varoilla ja omalla pääomalla. 
 
11. Toiminta vuonna 2021 ja tästä eteenpäin  
Vuonna 2021 tulee toiminta pitkälti jatkumaan niin kuin tässä suunnitelmassa on kirjattu. Käyttö- ja 

hoitosuunnitelma käsitellään ELY-keskuksessa vuoden 2021 aikana. Kun käyttö- ja hoitosuunnitelma astuu lain 

voimaiseksi ja kalatalousalue voi aloittaa suunnitelman toteuttamisen. Talous tulee olemaan pitkällä tähtäimellä 

haaste. On olemassa valtiolliselta suunnalta isot odotukset siitä, mitä kalatalousalueen tulee suorittaa ja 

toiminnan tulee olla ammattimaista. Mutta valtiolliset toiminta-avustukset ovat nyt tasolla 10 000 € ja valtion 

tuotot kalastonhoitomaksusta, johon avustukset pohjautuu, ovat laskusuunnassa. 

  

 

 

 
Tammisaari 27.2.2020, Hallitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ekenas-pojofiskeriomrade.fi/
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Arvio 2020 Tulos 2019 Arvio 2019

VARSINAINEN TOIMINTA

Tulot, varsinainen toiminta

Edistämisvarat 20 000 0,00 6 000

Kalastuksenvalvontatuotot 300 0,00 300

Omistajakorvaukset sopimuksella 0,00

Viehevarat 2 400 0,00 1 200

Viehevarat, kalastuksenvalvonta 10 000 0,00 5 000

Viehevarat 50 €-sääntö 18 000 0,00 9 000

Nostetut talletukset, aluehallintovirasto 28 500 0,00 28 500

ELY-keskuspalautus 0 47 244,13 47 200

Muut tuotot 100 0,00 100

Tulot, varsinainen toiminta 79 200 47 244,13 97 300

Kalavedenhoitokulut
Istutus -23 000 -22 839,15 -23 000

Tiedotus -1 500 -1 116,00 -2 000

Käyttö- ja hoitosuunnitelma -39 600 0,00 -4 000

Kalastuksevalvonta -18 000 -13 197,15 -20 000

Kalastuskorvauksien maksaminen -20 -48,36 -100

Kulut, Varsinainen toiminta -82 120 -37 200,66 -49 100

Varsinainen toiminta yli-/alijäämä -2 920 10 043,47 48 200

HALLINTO

Yleiskokouskulut -2 000 -1 946,30 -2 000

Hallituksen kulut -10 000 -6 409,71 -10 000

Toimistokulut, -1 500 -1 127,89 -2 000

Toiminnanjohtaja(sihteeri)kulut -13 500 -13 977,06 -15 000

Selvityshenkilökulut 0 -4 499,98 -4 500

Muut toiminnanjohtajakulut -2 000 -1 897,76 -2 000

Hallinto -29 000 -29 858,70 -35 500

Alijäämä yhteensä -31 920 -19 815,23 12 700

RAHALLISET TUOTOT

Tuotot 1 800 261,19 1 800

OMA TOIMINNAN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30 120 -19 554,04 14 500

YLEISET AVUSTUKSET
Valtionavustus, toiminta 10 000 11 125,00 12 000

TOIMINTAVUODEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -20 120 -8 429,04 26 500

Yhteenveto

Kulut -111 120 -67 059 -84 600

Tuotot 91 000 58 630 111 100

Tulos -20 120 -8 429 26 500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tammisaari 27.2.2020, Hallitus  
 
 


